كلمات

السبت  19آذار  2016العدد 2842

5

ــم البابايا
ّ
ّ
الـنـهــر كــل ي ــوم ،دون أن يـكــل أو يمل
وأنا من خلفه أجري.

شهادة /أكثر من إزميل
للنحت
جون بوي *

املخلوق!
لـكـنــه ســرعــان مــا ي ـعــود إل ــى ال ـهــدوء،
عندما تظهر أمــامـنــا حاملة صينية
ال ـشــاي أو ال ـغ ــداء ،ثــم يـثــرثــر بصوت
خافت:
ّ
لك.
علي ترك هذا األمر مفاجأة ِ
عندما أنظر إلى سارة أستنتج أنه قد
وضــع قدمًا فــي طريق الـجـنــون ،وهو
ُ
على وشك وضع االخرى ليبدأ املشي
فيه.
س ــارة إمـ ــرأة جـمـيـلــة ،لـهــا ق ــوام غ ــزال
وهـ ــدوء ق ــط ،إن ـهــا مـثــل ال ـه ــدوء الــذي
يسبق الـعــاصـفــة ،لــذلــك عـنــدمــا تثور
ال يستطيع أحد إيقافها ،لكن بمجرد
أن تـسـكــن وت ـه ــدأ ،فــإنـهــا تـصـيــر مثل
زرقــة البحر ،تغرم بها من أول نظرة،
لذلك ال يستطيع جون إال أن يحبها،
لكنه أصبح خائفًا في األيام األخيرة،
ُ
مــن أنـهــا س ــوف تـخـطــف مـنــه ،إذا ظل
على حاله من الفقر وسوء الحظ كما
يعتقد.
فشلت محاوالت األصدقاء في إقناعه
ب ـغ ـيــر ذل ـ ــك ،وربـ ـم ــا األم ـ ــر ي ـع ــود إلــى
م ــاب ـس ــات زواج ـ ـ ــه ن ـف ـس ـهــا ،ف ـه ــو قــد
أفسد زواجًا مدبرًا لها ،كان سيضمن
ألســرتـهــا رمــي الفقر وال ـعــوز وراء ه ــا
إلى األبد.
كان الوعد فردوسًا بالنسبة ألي أسر ٍة
تعيش ال ـحــرب ،س ــوف تسكن فــي أي
مـكــان تـخـتــاره ه ــي ،س ــوف يـكــون لها
منزلها ال ـخــاص ،وم ــا لــم ُيـقــل هــو أن
األسرة سوف تتلقى الدوالر كل شهر
في ويسترن يونيون.

ال ـح ــب ف ـقــط ُكـ ــان غــائ ـبــا ع ــن جميع
ال ــوع ــود الـتــي قـطـعــت ،الــوحـيــد الــذي
لــم يكن ،لــم تستطع أن تقبل ولــو في
خ ـيــال ـهــا أن ت ـن ــام ب ــال ـق ــرب م ــن رج ـ ٍـل
فــي عمر أبـيـهــا ،وقــد كــرهــت فيه منذ
أن رأت ـ ــه ألول مـ ــرة ب ـص ـيــات شـعــره
الـبـيـضــاء ،الـتــي لــم تستطع الصبغة
الكثيفة إخـفــاء هــا ،لقد بــدا مـقــززًا في
وجهها.
ل ــم ت ـع ـتــرض ع ـلــى إجـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــزواج
وتـحـضـيــراتــه ،ط ــوال أســابـيــع وأي ــام،
كان املنزل مثل خلية نحل من الزوار،
لـكــن فــي ال ـيــوم املـنـتـظــر لــم تـظـهــر ،لم
تـكــن مــوجــودة فــي غرفتها كــالـعــادة،
مكان دون طائل،
بحثوا عنها في كل
ٍ
لم يتوقع ٌ
أحد من أهلها أن تكون هنا؛
في مثل هذا البيت الوضيع.
جلبت العار ،وطردت الرزق!
قــال األق ــارب بــل لــم يــزرهــا أحـ ٌـد منهم
أما هي فقالت :هذا أفضل للجميع.
اآلن يـقــولــون عــن ج ــون إن ــه مـجـنــون،
وي ـقــولــون عــن س ــارة إن ـهــا منحوسة
ال ـح ــظ ،وأنـ ــا أقـ ــول الـبـلــد مـعـتــوه ألن
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات أصـ ـبـ ـح ــت هـ ـن ــا مـحــض
أوراق ،ال ت ـق ــدم وال ت ــؤخ ــر إال عـنــد
االس ـت ـخ ــدام ف ــي امل ــرح ــاض ،ألن ال ــدم
أصـ ـ ـب ـ ــح الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادة املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ل ــدى
ال ـح ـك ــوم ــة ،وال ـن ـت ـي ـجــة أنـ ــه ظ ــل دون
عمل رغم أن جميع الذين درسوا معه
فعلوا ذلك.
وب ـع ــد أن ن ـفــد ص ـب ــره ،وج ــد وظـيـفــة
مــديــر فــي بـيــت دعـ ــارة ،أع ـطــوه راتـبــا
جـيـدًا وس ـيــارة ،وبـعــد أن ب ــدا أن ــه في

طريق تحقيق الحلم الجنوبي ،تخلى
عن العمل بعد أقل من شهر ،وعاد إلى
حياته األول ــى وهــي العمل كسمسار
دوالر ،ينتهي كل ما حصل عليه في
نـفــس ال ـي ــوم ،لـيـعــود إل ــى ال ـســوق في
اليوم التالي فارغ اليدين.
ع ـن ــدم ــا أتـ ــت س ـ ــارة وجـ ــد ن ـف ـســه فــي
طـ ــريـ ــق آخ ـ ـ ـ ــر ،أصـ ـبـ ـح ــت املـ ـشـ ـك ــات
حلول فورية :الغرفة التي
تحتاج إلى
ٍ
ي ـت ـســرب املـ ــاء م ــن سـقـفـهــا ف ــي لـيــالــي
الخريف املــاطــرة ،ضــرورة بناء مظلة
من أجــل حر الصيف الشديد ،توفير
ال ــدواء عند امل ــرض ،وهـنــالــك الخوف
الدائم من األصهار الذين قد يظهرون
في أي وقت.
ف ــي مـ ــرة م ــن املـ ـ ــرات بـ ــدأ ي ـف ـكــر ج ــادًا
فــي أن يـتــرك س ــارة ،ويـهــاجــر إلــى أي
م ــن ب ــاد ال ـل ــه ال ــواس ـع ــة ،وش ـ ــرع في
التحضير لــذلــك بــأن استخرج جــواز
سفر ،وشهاداته الدراسية ،وانخرط
في محاولة إلقناعها بأن تزور أهلها
ب ـض ـعــة أي ـ ـ ــام .رب ـم ــا اشـ ـت ــاق ــوا إل ـي ـ ِـك،
كوني أفضل منهم.
ك ــان ي ـحــاول أن يـكـســب الــوقــت حتى
ي ـك ـمــل ت ــرت ـي ـب ــات سـ ـف ــره س ـ ـ ـرًا ،لـكـنــه
ع ـ ــاد إل ـ ــى املـ ـن ــزل ذات نـ ـه ــار ،ورم ــى
بالشهادات في النار ولم ينس إحراق
الجواز أيضًا ،فقد حدث له ٌ
أمر ما.
فـ ــي الـ ـط ــري ــق إلـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق ص ـبــاحــا
ٌ
ذلــك اليوم نــاداه رجــل غريب باسمه،
وأخ ـب ــره أن حـظــه فــي ال ـح ـيــاة ســوف
يتغير إذا ما جلب له كبد «ورل» .منذ
ذل ــك ال ـيــوم وه ــو مــا ي ــزال يــذهــب إلــى
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ب ـعــد أن ك ـت ـبـ ُـت رواي ـ ــة س ــوف تـصــدر
قــريـبــا ،وأك ـثــر مــن قـصــة قـصـيــرة إلــى
جــانــب الـشـعــر ـ ـ ال ــذي هــو مـعــي على
ال ــدوام ـ ـ مــا زال ــت أج ـ ُـد نفسي هــاويــا،
بل وكلما تقدمت بي السنوات أشعر
أنني مــا زالــت عند نقطة الـبــدايــة في
ال ـك ـت ــاب ــة وك ـ ــل م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـعــوامل ـهــا
الــرهـيـبــة والــرحـبــة فــي آن مـعــا ،حيث
يتحول فعلها عندي من مجرد كونها
إحــدى أدوات التسلية إلى أداة مهمة
لطرح األسئلة الحرجة ،حول الحياة
واإلنسان وكل األشجان املتصلة بهم.
والكتابة في بلد مثل جنوب السودان
هــو بـكــل تــأكـيــد فـعــل م ــؤرق ،حـيــث ال
ـيء مكتنفًا بالضباب مع
يــزال كــل شـ ٍ
سـفــور الـفـســاد واإلس ـ ــاءة إل ــى كــرامــة
اإلن ـســان ،وهــي للعجب ذات األشـيــاء
التي قــادت ابـتـ ً
ـداء إلــى تكوين الدولة
نفسها منفصلة عن السودان ،واألمر
يبدو وكأنما التاريخ يضحك علينا
وي ـس ـخــر م ـنــا ع ـبــر ســاس ـت ـنــا ،وه ــذا
األمـ ـ ـ ــر ي ـش ـك ــل انـ ـعـ ـط ــاف ــة ب ــال ـك ـت ــاب ــة
م ــن م ـح ـطــة ال ـح ــدي ــث ع ــن املـهـمـشــن
إلـ ـ ــى م ـح ـط ــة الـ ـحـ ـي ــرة حـ ـ ــول مــاه ـيــة
التشخيص السليم ،ملــا آل إلـيــه حال
املهمشني عندما أصبحوا هــم ســادة
أنـ ـف ـس ـه ــم ومـ ــال ـ ـكـ ــي ق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا ،ح ـيــث
أصبحت الــدولــة الجديدة نسخة من
تلك القديمة بكل أمراضها واحتمال
مشاركتها ذات املصير.
لكن ذلك ال يعني أن األسئلة الجمالية
ل ـل ـك ـتــابــة ال ت ـج ــد ال ـع ـن ــاي ــة ال ـكــاف ـيــة
وتبتلعها السياسة ،فالثابت هو أن
الـكـتــابــة فــي الـنـهــايــة عملية إبــداعـيــة
ل ـه ــا ش ــروط ـه ــا ال ـت ــي ي ـج ــب ال ـع ـنــايــة
بـهــا ،ألن األدب فــي النهاية ال يقاس
بــأهـمـيــة الـقـضــايــا الـتــي انـشـغــل بها،
وإنما بكيفية مقاربته إبداعيًا لتلك
القضايا ،وهـنــا أق ــول أن الـتــوزع بني
حـ ـق ــول ش ـت ــى م ــن ضـ ـ ــروب ال ـك ـتــابــة؛
ال ـش ـع ــر ،ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـي ــرة ،وأخ ـي ـرًا
الـ ــروايـ ــة يـجـعـلـنــي ف ــي وض ـ ـ ٍـع مــريــح
ج ـدًا ،مــن حيث تـنــاول القضايا التي
تـشـغـلـنــي إب ــداع ـي ــا وبـ ــن يـ ــدي أكـثــر
مــن إزمـيــل للنحت .وهــي فــي النهاية
قضايا ال تختلف عن تلك التي تشغل
جـمـيــع املـثـقـفــن الـجـنــوبـيــن تقريبًا،
وه ـ ــي الـ ـت ــرك ــة ال ـث ـق ـي ـل ــة مـ ــن ال ـح ــرب
ال ـط ــوي ـل ــة بـ ــن الـ ـشـ ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب،
وكيفية تأثير ذلك على تشكل الواقع
ال ـ ـيـ ــوم ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى فـ ــخ ال ـف ـس ــاد
وإه ــدار كــرامــة اإلنـســان الــذي سقطت
ف ـي ــه ال ـ ـبـ ــاد .ورغـ ـ ــم أن الـ ـ ــذي يـجـعــل
تفضيل نوع معني من أنــواع الكتابة
ع ـلــى غ ـيــرهــا ه ــو طـبـيـعــة امل ــوض ــوع
ن ـف ـســه ،ك ــأم ـ ٍـر بــدي ـهــي يـمـكــن االت ـفــاق
حوله إال أن الرواية تظل هي الضرب
ال ــذي يمكن أن يـعــالــج تـ ُلــك القضايا
ال ـشــائ ـكــة ع ـلــى ال ـن ـحــو املـ ــرضـ ــي ،من
ح ـ ـيـ ــث أنـ ـ ـ ــه ال ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ـمــل
بطبيعته الوعورة التي تحملها مثل
تلك الـقـضــايــا ،لكن فــي النهاية تظل
عملية الكتابة هي السيدة التي توجه
الدفة رغم كل األفكار املسبقة التي قد
يحملها الفرد عنها ولها.

ليلة قمرية
ستيال قايتانو *
عهدتها وارفة الظالل ،متينة الجذع،
كثيفة األغصان ،فارعة الطول ،وهي
ت ـقــف ف ــي مـنـتـصــف بـلــدتـنــا تـتــوســط
ال ـق ـطــاطــي ف ــي حـنـيــة ص ــادق ــة .كــانــت
تلك الـشـجــرة مـقـرًا ملهمات وهزليات
الـ ـبـ ـل ــدة ،ك ــان ــت م ـج ـل ـســا ل ـل ـســاطــن

وكـبــار رج ــال الـبـلــدة ،وكــانــت منتدى
للشباب والصبيان ،يرقصون قربها
فـ ــي الـ ـلـ ـي ــال ــي الـ ـقـ ـم ــري ــة عـ ـل ــى أنـ ـغ ــام
الـطـبــول الـشـجـيــة ،تـلــك األن ـغ ــام التي
تنبعث بالرهبة والرغبة ،ولم ال وهي
ول ـي ــدة االس ـتــوائ ـيــة واب ـن ــة األدغ ـ ــال؟
ذل ــك الـعــالــم املـغـلــق ..الـعــالــم ال ــذي إذا
اقتحمته أعـطــاك الخير والـشــر بــذات
الـ ـ ـق ـ ــدر ،ي ـم ـن ـح ــك ال ـ ـخـ ــوف واألم ـ ـ ـ ــان،
املـ ـ ــوت والـ ـحـ ـي ــاة وكـ ــل ال ـت ـنــاق ـضــات.
كانت مقر التائه ،واستراحة املتعب،
وم ـ ـنـ ــزل املـ ـس ــاف ــر ،أص ـب ـح ــت مـعـلـمــا
بـ ـ ـ ــارزًا ف ــي ق ــري ـت ـن ــا ،وف ـ ــي آخ ـ ــر لـيـلــة
قـمــريــة تـهـيــأنــا لـنـعــد ال ـع ــدة للرقص
واألغــانــي الزنجية .الفتيات تجمعن
بـ ــأج ـ ـسـ ــادهـ ــن الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوداء ،ت ــزي ـن ـه ــن
ســاســل مــرتـبــة ف ــي ال ـط ــول والـقـصــر
ح ــول أعـنــاقـهــن وأسـ ــاور عــريـضــة من
العاج تحيط باملعاصم ،وخالخل في
األرجل تصدر أصواتًا رتيبة ،وتنورة
تغطي الجزء األسفل من الجسد ،بدأ
ال ــرق ــص اه ـت ــزت األجـ ـس ــام مـتـنــاغـمــة
مع الطبيعة الصارخة وأشعة القمر
تصطدم بالجلود ال ـســوداء ،الالمعة
لترتد إلى مصدرها األول .فجأة حدث
شجار قوي بني مجموعة من الشباب،
ّ
الفتيات صرخن فــي فــوضــى ،أمرهن
أحــدهــم :اذه ــن إلــى بيوتكن .هرولن
ف ــي رعـ ـ ــب ،ك ـ ــان ال ـ ـصـ ــراع ب ــن ثــاثــة
شـبــاب مــن الـقــريــة امل ـجــاورة فتصدى
لهم ثالثة شباب من قريتنا ألنه ليس
مــن الـشــرف والــرجــولــة أن نصارعهم
جميعنا ..انتهى الصراع كما ينتهي
أي صراع كل يوم ،ال يحمل أحد منهم
ح ـق ـدًا أو ك ــراهـ ـي ــة .ف ــي ال ـل ـي ــل سـطــع
ضوء قوي وسط القرية وأخذت ظالل
القطاطي تتراقص في جنون ،خرجت
الـقــريــة فــي لحظة ،وأخ ــذت تنظر في
حـ ــزن .اشـتـعـلــت ال ـش ـجــرة ف ــي حــريــق
هائل ،شلت حركتهم ،كأن أجسادهم
ه ــي ال ـت ــي ت ـح ـت ــرق ،ح ـ ــاول بـعـضـهــم
إط ـفــاء ال ـن ــار ،ول ـكــن دون ج ــدوى ألن
الـ ـنـ ـي ــران ك ــان ــت قـ ــد وصـ ـل ــت ال ـق ـم ــم،
وأخـ ــذت تـلـتـهــم األوراق ف ــي شــراهــة.
ك ــان ــوا يـحـســون بـهــا كــأنـهــا تنتفض
وتـصــرخ :أنـقــذونــي ..أنـقــذونــي ،ولكن
مــن ينقذها؟ مــن ينقذ األم الحنون؟
مــن يستطيع تسلق شـجــرة مــن نــار..
م ــن؟ وف ــي قـمــة ه ــذه األس ـئ ـلــة تلبدت
ال ـس ـم ــاء ،تـجـمـعــت ال ـس ـحــب الــداك ـنــة
وانفجر الرعد في غضب ثائر .أمطرت
السماء في غزارة األمطار االستوائية
املـفــاجـئــة .كــانــوا يقفون فــي أماكنهم
غير مبالني باألمطار فقط كان همهم
أن تنطفئ ال ـنــار ..وانـطـفــأت ..توقفت
السماء عن البكاء وكثرت األسئلة .من
أح ــرق الـشـجــرة؟ وكـثــرت الـشــائـعــات..
أص ـب ـحــت س ـ ــوداء كـئـيـبــة م ـثــل شبح
يــريــد الـتـهــام ال ـقــريــة ،وك ـثــرت أسئلة
ّ
ستخضر الشجرة مرة
عشاقها ،هل
أخ ــرى بـعــد أن ف ـقــدت أوراقـ ـه ــا؟ وهــل
س ـت ـعــود إل ـي ـهــا ال ـح ـيــاة ب ـعــدمــا رســم
املوت آثاره عليها؟
وفــي يــوم كنا نجلس تحتها نتذكر
األيــام الحلوة التي قضيناها قربها
ونلعن الشبان الثالثة ،ال بــد أن لهم
يـدًا في الحريق .ورفعت رأســي أنظر
إليها ،كأني أريــد إع ــادة الحياة لها،
فتخيلت ،بل ملحت هناك فرعًا صغيرًا
أخضر بني الـفــروع املتفحمة ال يكاد
يـ ـ ـ ــرى .ن ـه ـض ــت مـ ــن مـ ـك ــان ــي كــأن ـنــي
أريـ ــد ال ـط ـي ــران ،ك ــأن شـيـئــا لـسـعـنــي،
فتسلقتها دون أن أرد عـلــى أسئلة
أصدقائي املقلقة ،حتى وصلته .نعم
إن ـهــا م ـخ ـضـ ّـرة ،إن ـهــا ح ـيــة ،الـشـجــرة
لم تمت ،صرخت بهذه الكلمات دون
وع ـ ــي ،والـ ــدمـ ــوع ت ـس ـيــل ع ـلــى خ ــدي.
احتضنت الفرع كأني احتضن جزءًا
م ـن ــي واح ـت ـض ــن أص ــدق ــائ ــي ال ـج ــذع
كــأن ـهــم ي ـح ـت ـض ـنــون أمـ ــا ع ـ ــادت بعد
غياب.
* كاتبة من جنوب السودان .لها
مجموعتان قصصيتان« :زهور ذابلة»،
«العودة».

